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دارد

۵۱ / ۸۶۹۲۱

وزارتخانه/مؤسسه دولتی/شرکت دولتی 
موضوع: نحوه اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

باسالم 
در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به رؤسای دستگاههای اجرایی ملی اجازه 
داده شده اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم 
قانون اساسی) را پس از تأیید کارگروه ملی واگذاری اموال از طریق حراج عمومی در بورس کاال و یا مزایده عمومی در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. مقتضی است 
در اجرای بند (۶) ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ابالغی به شماره ۸۰/۸۲۰۱۸ مورخ 
۱۴۰۱/۵/۲ و ماده ۲۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه، اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولتی در اختیار در سطح 
ملی را به سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه کارگروه ملی) اعالم و پس از اخذ تأییدیه کارگروه مذکور، گزارش آمار 
اموال مازاد فروش رفته و منابع حاصله را مطابق جدول پیوست در پایان هر ماه به خزانهداری کل کشور(اداره کل مدیریت 
اموال و داراییهای دولت) اعالم نمایند تا در گزارش عملکرد به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و 
رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور اعمال گردد. شایان ذکر است 
هر گونه فروش اموال منوط به ثبت اطالعات ملک در سادا میباشد. بدیهی است منابع حاصل از فروش این اموال مطابق جزء (۷) 
بند (الف) تبصره (۱۸) قانون از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید 
بهمنظور سرمایهگذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاهها با تأکید 
بر فعالیتها و زنجیره تولید و تأمین کاالهای اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با 
نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی 

با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

رونوشت: 
 - برادر ارجمند جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رییس جمهور برای استحضار.

- برادر  ارجمند جناب آقای دکتر میرکاظمی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار . خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تشکیل کارگروه ملی 
و ارسال گزارشات و صورتجلسات مربوطه مطابق جدول پیوست در پایان هرماه به خزانه داری کل کشور ( اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) اقدام نمایند.

- برادر ارجمند جناب آقای مهندس بذرپاش رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور برای استحضار.
- برادر ارجمند جناب آقای دکتر خدائیان رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استحضار.

- جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور برای اطالع و اقدام الزم.
- جناب آقای دکتر قریشی مدیر کل محترم دفتر وزارتی برای اطالع.

- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور برای اقدام الزم.
- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها به عنوان عضو کارگروه، مقتضی است آمار اطالعات امالک مطروحه در کارگروه های واگذاری اموال در استان را در پایان هر ماه به خزانه داری کل 

کشور( اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت ) ارسال نمایید.
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